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 أوال : 

 معلومات عامة

  م 8/1/1966  تاريخ الميالد:         د. إيمان محمد أحمد فرغل -: االسم 

                              الجنسية: مصرية                        الميالد: سوهاجمحل  

 مدرس بكلية التربية بسوهاج الحالية:الوظيفة 

 وطرق التدريس المناهج قسم:   \     جامعة سوهاج جهة الوظيفة: 

 التخصص الدقيق: طرق تدريس اللغة العربية 

 yahoo.com2010emanfargaly@البريد االلكتروني: 

 م 1988ـيخ بداية الخدمة فى العمل الحالية تار 01092727914 الجوال "

 6:   عدد أفراد العائلة                 متزوجةالحالة االجتماعية :   

 :ـ ةثانيا : المؤهالت العلمي

 

تاريخ  المؤهل العلمي

 التخرج

التخصص  التخصص العام اسم الجامعة اسم الكلية

 الدقيق

بكالوريوس في 

  واآلدابالتربية 

كلية التربية  1987

 بسوهاج

جامعة 

 اسيوط

اللغة  اللغة العربية

 العربية

دبلوم خاص في 

 التربية

كلية التربية  1988

 بسوهاج

جامعة 

 أسيوط

مننننننناهنننج وطنننرق 

 تدريس

طرق 

تدريس 

اللغة 

 العربية 

كلية التربية  1992 ماجستير في التربية 

 بسوهاج

جامعة 

 أسيوط

مننننننناهنننج وطنننرق 

 تدريس

طرق 

تدريس 

اللغة 

 العربية

كلية التربية  1996 دكتوراه في التربية 

 بسوهاج

جامعة 

جنوب 

 الوادي

مننننننناهنننج وطنننرق 

 تدريس

طرق 

تدريس 

اللغة 

 العربية

 

 استمارة السرية الذاتية
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 ثالثا: التدرج الوظيفي :

 

 

 

 إلى تاريخ من تاريخ   

 1992 1988 كلية التربية بسوهاج معيد بكلية التربية 1

 1996 1992 كلية التربية بسوهاج مدرس مساعد 2

 حتى االن 1996 كلية التربية بسوهاج مدرس بكلية التربية 3

 1439 هــ1417 جامعة الملك خالد استاذ مساعد  4

بكلية التربية  مدرس 5

 بسوهاج

 حتى االن  1/9/2018 جامعة سوهاج 

 

 -:_رابعا: األعمال العلمية

 

عنوان رسالة 

 الماجستير

التكامل في كتاب اللغة العربية للصننننننم الخامس االبتدائي واتجاهات المعلمين 

 نحوه "دراسة تقويمية "

عنوان رسالة 

 الدكتوراه

اثر اسنننننتخدام طريقتي التعليم الفردي والمباريات اللغوية في تدريس النحو على 

 نحو اللغة العربية واالتجاهاالداء اللغوي 

 

 :ـخامسا : األعمال التي كلم بها 

 :ـداخل المملكة 

 هـ1422 -1421 وكلية قسم التربية بكلية التربية بابها من  -

 هـ1429هـ : 1422التربية بابها من رئيسة قسم التربية بكلية  -

 هـ1432- 1430نسقة شئون المنتسبات بكلية التربية بابها من : م -

 هـ1434هـ  1433كيلة قسم التربية بكلية التربية بابها من و -

 .هـ 1437 -1436ئيسة مكتب التربية العملية بكلية التربية بابها الفصل الدراسي الثاني ر -

 يداني .ضو بمكتب التدريب المع -

 عضو بلجان الجودة على مستوى الكلية والقسم . -

 :ـ ادسا األبحاث والدراساتس

 

 تقييم ضوء في خالد الملك جامعة بابها والتربية اآلداب بكليتي االلكتروني التعليم لتفعيل مقترح تصور -1

 -1434والطالبات هـ التدريس هيئة اعضاء نظر وجهة من االلكتروني التعليم الستخدام الحالي الواقع

 بحث منشور  م2013
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بحث التعليم المدمج في ضوء المنهج العالمي : تصور مستقبلي " المشروع الثاني لجامعة الملك خالد "   -2

 منشور

بحث  خالد.تصور مقترح لعالج صعوبات تعلم النحو لدى طالبات كليتي اآلداب والتربية بجامعة الملك   -3

 منشور

 :ـ الندوات العلمية سابعا : المؤتمرات و

 :ـــــ داخل المملكة -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

-29المؤتمر الدولي للمعلم وعصر المعرفة الفرص والتحديات تحت شعار معلم متجدد لعالم متغير 

30/11/2016. 

 للغة العربية والنص األدبي على الشبكة العالمية .المؤتمر الدولي  -2

 عمال اخري :ـ ا

 ( . ودكتوراه )ماجستيرالتحكيم على األدوات البحثية لطالبات وطلبة الدراسات العليا 

  .بمشروعالتحكيم لمشروعات نشاطات الطالبات في خطة 

 )المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة( .

 .  سعضو هيئة التدريس بقسم المناهج طرق التدري-

 .2018عضو بمجلس قسم المناهج وطرق التدريس -

 . 2019لجنة المكتبات عضو ب-

 . 2021و بمجلس الكلية عض-

 الــــــــــــــــــــــدورات: ـ 

  بابها التربوى التدريب مركز التربوية االهداف برنامج تنفيذ دورة -1

1421/12/15 - 2001/03/10 

  مشيط    بخميس التربوى التدريب مركز التربوية االهداف برنامج تنفيذ دورة -2

1422/01/21 - 2001/04/15 

   خالد الملك جامعة االلكتروني المقرر لبناء السريعة العملية الطريقة -3

1433/12/28 - 2012/11/14 

 - 1432/06/19جامعة الملك خالد المفتوحة في التعليم االلكتروني استخدام المصادر التعليمية  -4

2011/05/22 

   خالد الملك جامعة  الطالب يساعد الكتروني مقرر تصميم -5

1434/01/18 - 2012/12/02 

   خالد الملك جامعة  االفتراضية الفصول نظام  -6

1434/01/21 - 2012/12/05 

   خالد الملك جامعة (Camtasia Studio) التعليمية الفيديوهات انشاء برنامج دورة -7

1434/02/06 - 2012/12/19 

  جامعة الملك خالد  االول( )المستوىدورة التحليل االحصائي  -8
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1434/06/05 - 2013/04/15 

  جامعة الملك خالد  الثاني( )المستوىدورة التحليل االحصائي  -9

1434/06/19 - 2013/04/29 

 كلية التربية للبنات بابها  تالمنتسبا   الختبارات الطالبات  الموضوعية االسئلة تدريبية إلعداد دورة -10

1425/01/15 - 2004/03/06 

   بابها للبنات التربية كلية الجامعي التعليم في الشاملة الجودة مفهوم عن عمل ورشة -11

1426   /01/04 - 2005/02/13 

 المستقبلية الخطة مشروع-السعودية العربية بالمملكة العالي التعليم حول عمل رشةو في المشاركة -12

 2006/05/15 - 1427/04/17هاباب    العلمية الكليةامعي  بالج للتطوير

 9/11/2016دورة تخطيط وتصميم المقرر االلكتروني بتاريخ -13

 6/12/2016اختبار الكتروني باستخدام بنك االسئلة وادارته تصميم  -14

 14/12/2016اساليب وتقنيات الحد من الغش في التعلم االلكتروني  -15

 .26/12/2016نسخ وتصدير واسيتراد المقرر الدراسي  -16

 . 13/2/2017ممارس التعليم االلكتروني  -17

 .18/12/2016تصميم الدروس االلكترونية التفاعلية  -18

 . 10/11/2016تخطيط وتصميم المقرر االلكتروني  -19

 .9/11/2016تعزيز دافعية الطالب في المقرارات االلكترونية  -20

 13/2/2017س التعليم االلكتروني ممار -21

 

 

 

 

 

 : إقرار
  

في هننذه  التي ذكرتهننابننان جميع المعلومننات  ايمننان محمنند أحمنند فرغننل أبو حرامد.  اقر أنننا :

االستمارة صحيحة ومطابقة للواقع , وفي حالة اتضاح خالف ذلك أكون عرضة ألشد العقوبات 

 التي نصت عليها األنظمة اللوائح المعمول بها بالمملكة العربية السعودية 

 .  االستمارة اسم عضو هيئة التدريس محرر  .

 د/ إيمان محمد أحمد فرغل 

 

 توقيعه :                                                                               

 

         د/ إيمان محمد أحمد                                                                                          

 هـــــ 02021خالتاري        


